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Akademiskt 

Centrum för 

Äldretandvård

ACT etablerades 2013 och ska genom 

forskning, utbildning samt klinik förbättra 

tandhälsan för äldre. ACT förmedlar 

kunskap och information om äldres orala 

hälsa.

https://aldretandvard.se/

https://aldretandvard.se/


Det är skillnad på 7 och 70
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Biologiska förutsättningar

Tränade färdigheter

Livsval

Livshändelser

Erfarenheter



Befolkningsutvecklingen i Sverige
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Komplexa behov hos äldre
Kärt barn har många namn…

• Årsrika

• Äldre

• Äldre äldre

• Multisjuka äldre

• Äldre med multisjuklighet

• Patienter med hög biologisk ålder

• Sköra äldre (frail elderly)

• De mest sjuka äldre

• Äldre med gerasteni



Vad är skörhet (frailty)?

• Biologiskt syndrom med sviktande fysiologiska reserver och ökad vulnerabilitet (Fried

2001)

• Markör för biologisk ålder – prognostisk innebörd (Rockwood 2005)

• Vanligaste syfte: instrument för riskvärdering (Buta 2016)



Varför skatta skörhet?

• Ökad förståelse av skörhet i sig

• Kliniskt relevant utfall  

• Screening för att diagnosticera och vårdplanera

• Riskstratifiering

(Rockwood 2015)





Identifiering av sköra patienter

Tandvårdsbesök för äldre individer kan inkludera

lättare tester som kan identifier risk för skört

åldrande

• Gånghastighet: Det tar mer än 5 sekunder att gå 4 

meter.   

• ‘Timed up-and-go test’ (TUGT): ett cut off värde på 10 

sekunder att resa sig upp från stolen, gå tre meter, 

vända sig om och sätta sig på stolen igen. stå på

golvet utan stöd med händena längs med sidorna, 

minst 2 min bör man kunna stå

• “Stå-utan-att svaja-test” –



FRESH-screening

10

CENTRE FOR AGEING AND HEALTH

- AGECAP

Eklund K, Wilhelmson K, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S.  Screening for frailty among older 

emergency department visitors: Validation of the new FRESH-screening instrument. 

BMC Emergency Medicine. 2016. 16:27



Skörhet går att bromsa med 

hjälpmedel och interventioner

2018-05-13 11



Dålig munhälsa  sämre allmän hälsa
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Muntorrhet

Nutrition

Lunginflammation

Hjärt-kärl sjukdom

Diabetes II



Seniortandvårdens faser
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Frisk Skör 
Omsorgs

beroende



Tandvårdsstöd och statistik
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SKL – utvärdering av tandvårdsstödet 2016

• Drygt hälften av de som erbjuds munhälsobedömning i hemmet (uppsökande 

verksamhet) tackar ja till det. (52% 2015)  

• Antalet behandlade inom Nödvändig tandvård är 131 000 år 2015

• Den genomsnittliga kostnaden per behandlad är 5 500 kronor per år 2015.
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SKL 2016
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SKL 2016



SKL – utvärdering av tandvårdsstödet 2016

• Fler har fått tandvård inom ”tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling” under år 2015 

(36 379) jämfört med år 2014 (31 955) 

• Antalet som fått intyg för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom 

eller funktionsnedsättning har ökat ytterligare, från 8 655 år 2014 till 13 264 år 2015.

2018-05-13 18



2018-05-13 19



Minskad tandvård och sämre 

munhälsa efter demensdiagnos
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 Antalet tandläkarbesök minskade efter demensdiagnosen 

 Minskningen av tandvårdskonsumtion var mer uttalad hos patienter 

med snabbare kognitiv försämring

58.000 personer med demensdiagnos är inkluderade (från SveDem

2007-2015)

Tandhälsorelaterad information hämtades från Tandhälsoregistret

(Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, online 8 juli 

2017, doi: 10.1016/j.jalz.2017.05.004)



Kunskapsluckor
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” Assisterad munvård hos

omsorgsberoende personer 

kan förhindra 

lunginflammation.”



Utbildning av vårdpersonal ökar 

kunskapen men förändrar inte 

arbetssätt
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Nutritionsstatus 

protein-energi relaterad undernäring (PEM)

Samband 

• Dålig aptit 

Stark evidens

Avsaknad av samband
• Oro

• Tuggsvårigheter
• Få vänner

• Ensamboende

• Närståendes bortgång

• Multisjuklighet

• Hjärt-kärlsjukdom

• Stroke

• Användning av antiinflammatorisk medicin



Hur går vi vidare?
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” Mer kunskap behöver inhämtas om de äldres 

uppfattning om vård och omsorg relaterad till munhälsa, 

och om äldres önskemål och prioriteringar.” 

Tandläkartidningen 2017



Vad vill våra patienter?
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Vill kunna tugga….
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad



2018-05-13 31

Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad
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Doktorandstudier Per Stjernfeldt Elgestad



Vad kan tandvården göra för den 

sköra individen?

• Informera patienten
- om den ökade risken för ohälsa i munnen

- Om vikten av bibehållen tandvårdskontakt

- Se upp på muntorrhet

• Uppmuntra goda vanor – tidigt!

- Fluorsköljning på recept från 65 års ålder (?)

- Regelbunden tandhygienistbehandling
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Undvika socker, småätande 

(och nattmål)
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Optimera OH - med realistiska 

hjälpmedel
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FLUOR i god tid
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Tänk efter före………..

• Inga komplicerade protetiska konstruktioner som patienten kommer att ha svårt att 

hantera framöver.

• Diskussion om överenskommelse att kontakta anhörig

• OPG i god tid när detta är möjligt och indicerat

• Justera revisionsintervall

• Ändra kallelserutin (Sköra äldre)

2018-05-13 40



Informera om tandvårdsstödet

 F-kort

 Tandvårsstödsintyg

 STB
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Samarbete

2018-05-13 42



Multisjuka äldre passar sällan in i kurvor 

och mallar för enklare vårdprogram utan 

kräver just ett individanpassat 

multiprofessionellt omhändertagande.

Socialstyrelsen 2017



Fast vårdkontakt och samordnad 

individuell plan (SIP) 

Syftet är att bidra till att patienter med omfattande 

behov i större utsträckning än tidigare erbjuds en 

fast vårdkontakt, samt att det vid långvariga behov 

av både vård och omsorg upprättas en samordnad 

individuell plan. SoS
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Tandläkartidningen 2018

Samarbete krävs för bättre 

munhälsa 

Doktorsavhandling Angelika Lantto, verksamhetschef 

på Tandvårdens kompetenscentrum i Norrbotten



Samarbete – tar tid……
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Dr Kerstin Andersson, 2006 

»Oral health in old age. Perceptions among elderly 

patients and medical professionals«



Goda exempel

• TAIK

• Fluorsköljning på äldreboende

• Tandhygienisten närvarande i daglig verksamhet
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Bitsår på tuggranden 
– den vanligaste akuta konsultationsorsaken från geratrisk slutenvård
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Crustor
- vid munandning och nutriering via PEG
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Sent diagnosticerad 

huvud-halscancer 

- trots ROAG bedömning 

vid upprepade tillfällen



Tappad tandvårdskontakt



Orsaker till tappad tandvårdskontakt
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• Skört åldrande

− Minskad ork

− Sjukhusvistelser

− Kognitiv svikt

− Fysiska hinder

• Vård av närstående

− Tappat fokus på egen 

hälsa

− Minskad ork

• Ordinarie tandläkare går i 

pension

− Bristande kommunikation 

om behandlarbyte

− Nyinriktning/ombyggnation 

av klinik

• Ekonomi

− Låg pension

− Ökad sparsamhet
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Strategier för behållen tandvårdskontakt
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Uppmärksamma patientens tecken 

på skörhet
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- Ringer återbud

- ”Jag hör av mig”

- Missar tider

- Svårt med återkoppling senaste besök

Med god tandvårdskontakt och 

planering kan man komma runt 

hindren



Senioranpassning
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• Kallelserutiner

• Reception

• Rumsanpassning

• Kunskap

• Tålamod



Anpassade kallelser till seniorer

- rutin från Folktandvården Sverige
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• Ge ny tid direkt per telefon

• Annars avtala ny telefonkontakt om 4 veckor

• Använd samtalsmall för att fånga upp ohälsa

• Specifik kallelsekö ”Skör”



Samtalsmallen
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Salutogent förhållningssätt
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Vårdambitionsnivå

Vad vi kan 

åstadkomma

Vad patienten kan 

ta emot
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Vägledning för hur vi på bästa sätt 

ska ta hand om våra äldre patienter, 

så att munhälsan även bland dessa 

utvecklas i positiv riktning.

Reviderat 2017

http://www.folktandvarden.se

Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige



Vårdambitionsnivåer
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För varje patient ska 
det finnas ett fastställt 
mål och strategi för 
behandling, samt en 
terapiplan

Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige
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Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige



Karies och individanpassad profylax
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Karies

 Muntorrhet

 Blottade tandhalsar

 Försämrad oral motorik
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Förhöjd risk för karies - orsaksutredning

• Medicinsk, social och odontologisk anamnes

• Munhygien

• Kolhydratintag

• Salivfaktorer

• Medicinering

• Fluoranvändning
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Risk för försämrad munhälsa vid

nutritionsbehandling

• Tätare måltider

• Kolhydratrika mellanmål

• Kolhydratrika drycker serverade mellan måltider

• Kolhydratrika kosttillägg och näringsdrycker

• Måltidens längd

Tiden för att neutralisera den sura miljön

förlängs vid:

 Muntorrhet

 Nedsatt oral motorik

 Tugg- och sväljsvårigheter
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Åtgärder för profylax och behandling
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Åtgärder vid risk och förhöjd 

risk för karies och vid 

initial karies med risk för progression

Tandvården bör
uppmana personer som kommer till tandvården till tandborstning 2

gånger dagligen med tandkräm som innehåller natriumfluorid, 

natriummonofluorfosfat eller aminfluorid (1 000–1 500 ppm fluor)

Från Pia Gabre, Uppsala



Från Pia Gabre, Uppsala



Duraphat tandkräm 5000 ppm fluor

Bra effekt om man använder tillräckligt mycket

dvs 1 g tandkräm per gång (= 2x 2 cm)

Kostnaden och tillgängligheten är ett problem

Om man bara borstar en gång per dag borde Duraphat

tandkrämen användas

Nordström och Birkhed 2010

Från Pia Gabre, Uppsala



Ger hög koncentration i hela munhålan + minsta 

toxikologiska belastningen, 0,2% fluorlösning

Bra effekt även om man 

bara klarar att skölja 20-30 sek

Gabre et al 2013

Modifierad fluorsköljning 

Från Pia Gabre, Uppsala



Visa gnugg

Gnugga/tvätta slemhinna och tänder

2 ml fluorlösning 0,2% i muntork

Gnugga slemhinnan för att bygga 

upp fluordepå  fluorkoncentrationen

upprätthålls längre

Gabre et al 2013
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Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige
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Tilläggsåtgärder

Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige
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Tilläggsåtgärder

Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige
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Tilläggsåtgärder

Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige



 Äldre har förhöjd risk att drabbas av karies

 Karies kan inte borras bort – sjukdomsbehandling!

 Behöver alltid stödbehandlingar och förstärkt fluorskydd

 Individuella råd, grundade på personens risk

 Vad behövs för att råden ska fungera? - anpassa

Sammanfattning

Från Pia Gabre, Uppsala



Förslag på åtgärder

 Styra kolhydratrika val till huvudmål

 Använda mjölkprodukter och mjölkbaserade näringsdrycker till mellanmål

 Avsluta måltiden med ett glas vatten

 Borsta tänderna två gånger dagligen med fluortandkräm

 Skölj eller badda tänderna med fluorlösning

 Regelbunden kariesprevention hos tandvården
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Ramdokument äldretandvård Folktandvården Sverige



Parodontit

 40-60% av befolkningen över 60 år har någon form av parodontal

sjukdom och 10-20 % har en avancerad form av parodontit.

 Visade eller tänbara samband mellan olika allmänsjukdomar som 

diabetes, stroke, hjärtinfarkt och pneumoni.

 Parodontal infektionssanering är en viktig åtgärd i såväl munhälso-

som allmänhälsomässig aspekt.

 Behandlingen vid parodontal sjukdom syftar till att uppnå 

infektionskontroll
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Vårdprogram parodontit
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Tilläggsåtgärder parodontal sjukdom
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• Åtkomlighet säkras för rengöring av implantatets

samtliga ytor kring den protetiska

konstruktionen.

• Avlägsna bakteriellt plack och mineraliserade

beläggningar med handinstrument

avsedda för implantat alternativt ultraljud

Vårdprogram - mucosit/periimplantit



Muntorrhet

• Behöver uppmärksammas av både tandvård och hälso- sjukvård

• Information och instruktion angående salivstimulerande och saliversättande medel ska 

ges.

• Information och instruktion angående salivstimulerande och saliversättande medel ska 

ges.

• Vid försämrad salivproduktion ska salivstimulerande medel rekommenderas i första hand, 

till exempel sugtabletter eller spray.

• Vid utebliven salivproduktion finns saliversättningsmedel som smörjer och skyddar 

slemhinnor.
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Behövs särskilda mottagningar för 

muntorrhet?

pixers.se



Hur påverkar

Halitosis omvårdnad?

Halitosis
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Halitosis

Zellmer M et al 2015 



Halitosis - orsaker

15-55% av yngre och äldre individer

• Parodontit

• Tandsten

• Plack

• Muntorrhet

• Tobak och alkohol

• Vissa födoämnen

• Men även….. ÖNH-infektioner, GI-kanalen, diabetes mm



Behandling Halitosis
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• Infektionssanering (gingivit, parodontit, mukosit, eller peri-implantit) 

• Avlägsnande av beläggningar med tungskrapa

• Preparat med Zinkinnehåll 

• Antibakteriella medel såsom klorhexidin



Socialstyrelsen utreder……
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